الجمعية العالمية للمسالك البولية النسائية
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ماهو سلس البول الجهدي؟
كٌفٌة عمل المثانة البولٌة الطبٌعٌة؟
أسباب سلس البول الجهدي
كٌف ٌمكن تشخٌص سلس البول الجهدي؟
ماهً الفحوصات التً ٌمكن اجرائها؟
ماهً العالجات المتاحة ؟

ماهى سلس البىل الجهدي ؟
سلس البول الجهدي هو خروج البول الإرادٌا ً أثناء القٌام ببعض النشاطات أو الجهد كالسعال أو العطس أو حمل األشٌاء
الثقٌلة أو الضحك أو التمارٌن الرٌاضٌة.
و سلس البول الجهدي ٌصٌب  11الى  %21من النساء  ،و الالتً قد ال ٌعلمن أن هناك عدة طرق سهلة و فعالة
لعالجه  .سلس البول الجهدي ٌؤثر سلبٌا على حٌاة النساء من عدة نواحً  ،و ٌحد من النشاطات اإلجتماعٌة و ٌعٌق من
عالقاتها الشخصٌة باالضافة الى الحد من النشاطات الرٌاضٌة .
كٌفٌة عمل المثانة البولٌة الطبٌعٌة ؟
ان عملٌة تخزٌن البول فً المثانة و من ثم اخراجه هً عملٌة معقدة تتكون من عدة عملٌات فسٌولوجٌة تشمل المخ و
المثانة و االحلٌل (مجرى خروج البول) و عضالت قاع الحوض و أعصابها.
عندما ٌتكون البول فً الكلى و ٌتجمع فً المثانة فان عضلة المثانة تقوم باالسترخاء و التوسع الستٌعاب البول .و عندما
تصل كمٌة البول الى حد معٌن  ،تأتً الرغبة فً التبول  ،وعندما تكون الظروف مالئمة ٌ ،رسل المخ اشارات عصبٌة
لعضلة المثانة باإلنقباض و عضالت االحلٌل باإلرتخاء لٌسهل خروج البول  .من الطبٌعً التبول من  4الى  8مرات
فً الٌوم و مرة واحدة أو مرتان فً اللٌلة .ان عضالت قاع الحوض تدعم المثانة و االحلٌل  ،فتنقبض خالل السعال و
العطاس و ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة لتمنع تسرب البول  .اذا حدث ضعفا فً هذه العضالت أو تلف لالنسجة الداعمة
لالحلٌل  ،قد ٌؤثرعلى التحكم بالبول و ٌؤدي الى تسرب البول.
أسباب سلس البولً الجهدي
الحمل والوالدة المهبلٌة (الطبٌعٌة)

السمنة و السعال المزمن و حمل األشٌاء الثقٌلة المستمر و االمساك المزمن  ،جمٌع ماسبق ٌسبب الزٌادة فً

ضغط البطن الداخلً مما ٌفاقم سلس البول الجهدي
اسباب وراثٌة

كٌف ٌمكن للطبٌب تشخٌص سلس البول الجهدي ؟
سوف ٌقوم طبٌبك بسؤالك بعض األسئلة الخاصة ببعض الفعالٌات التً تقومٌن بها و التً ٌحدث خروج البول الارادٌا
أثنائها  ،ثم سٌقوم الطبٌب بفحصك و فحص المنطقة التناسلٌة الكتشاف عالمات أخرى مصاحبة للسلس مثل هبوط
الرحم أو المثانة .اذا كان لدٌك أعراض أخرى مثل سلس البول االستعجالً (االلحاحً) أو خروج البراز الالإرادي أو
عدم التحكم بخروج الغازات ٌ ،جب علٌك ذكرها لطبٌبك وال تشعري بالحرج.
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ماهً الفحوصات التً قد تجرى ؟
 للمساعدة فً التشخٌص قد ٌطلب منك الطبٌب أن تكحً (تسعلً) أثناء الفحص و المثانة ممتلئة.
 ربما ٌطلب منك تعبئة نموذج جدول المثانة  ،تسجلٌن فٌه كمٌة السوائل التً تشربٌنها و عدد مرات التبول و
كمٌة البول فً كل مرة و كمٌة التسرب اذا كان هناك تسرب للبول.
 ربما ٌطلب طبٌبك اجراء فحص حركٌات (دٌنامٌكٌة) البول  ،وهو عبارة عن فحص اّلٌة تعبئة المثانة و التبول
و االطالع على سبب تسرب البول .
 ربما ٌطلب الطبٌب الفحص باألمواج الفوق صوتٌة للمثانة لقٌاس كمٌة البول المتبقٌة بعد اتمام التبول أو الٌجاد
اي سبب لالعرض لدٌك .
ٌ طلب منك اجراء تحلٌل بول للتأكد من عدم وجود التهاب بولً و عالجه ان وجد .
كل هذه الفحوصات صممت لتساعد فً وضع أفضل خطة عالج لكل مرٌضه .
ماهً االختٌارات العالجٌة المتاحة؟
سوف ٌشرح لك الطبٌب العالج األنسب لك  ،و قد ٌختار العالج المحافظ (الغٌر جراحً) مبدئٌا .
تغٌٌرات نمط الحٌاة (السلوكٌات) العامة
ٌنصح بشرب ما ٌكفً من السوائل لٌسنح بالتبول  4الى  6مرات فً الٌوم (عادة ما ٌقارب لتر ونصف الى لترٌن
ٌومٌا) .الحفاظ على الوزن المثالً ٌقلل من شدة سلس البول الجهدي  .تجنب االمساك و التوقف عن التدخٌن أٌضا
ٌساعد على تخفٌف األعراض .
تمارٌن عضالت الحوض
تمارٌن عضالت الحوض قد تكون فعالة جدا فً تخفٌف أعراض سلس البول الجهدي  .ما ٌقارب  %75من النساء
تتحسن لدٌهن تسرب البول مع التمارٌن  .كما هو مع اي تمارٌن اخرى  ،اجراء هذه التمارٌن بصفة منتظمة و مستمرة
ٌزٌد من فعالٌتها.
تبدأ نتائج التحسن عادة بعد  3الى  6أشهر من التمارٌن المنتظمة  .و قد ٌتم تحوٌلك الى أخصائٌة عالج طبٌعً
لالشراف على اجراء التمارٌن  .و اذ كان لدٌك أعراض سلس البول االستعجالً (االلحاحً)  ،فسوف ٌشرح لك الطبٌب
تمارٌن خاصة العادة تأهٌل المثانة البولٌة.
أدوات التحكم بالبول
هذه األدوات توضع فً المهبل لتساعد فً التحكم بالبول  ،و ٌمكن أن توضع قبل اجراء التمارٌن الرٌاضٌة  ،أو
توضع حلقات مهبلٌة (خزعات) بصفة مستمرة  .بعض النساء ٌستفٌدون من وضع الحشوة أو الفوطة الداخلٌة فً المهبل
(تامبون) قبل اجراء التمارٌن الرٌاضٌة للتقلٌل من تسرب البول  .هذه األدوات تكون مفٌدة فً حاالت السلس البسٌطة أو
تكون مؤقتة لحٌن اجراء العملٌة الجراحٌة كعالج دائم .
لقد قمت باجراء تمارٌن عضلة الحوض والزالت لدي المشكلة  .ماهً الحلول الجراحٌة المتوفرة؟
الهدف من اجراء العملٌات الجراحٌة هو اصالح أو دعم األنسجة الداعمة لالحلٌل  .الكثٌر من الجراحٌن ال ٌنصحون
باجراء العملٌات للمرضى اال بعد اكتمال الرغبه فً االنجاب تماما  ،حٌث أن الحمل و الوالدة بعد العملٌة قد ٌؤثر سلبٌا
على نتائجها.
عملٌات شرٌط وسط االحلٌل
قبل عام  1993كان عالج سلس البول الجهدي عادة ما ٌجرى بعملٌات كبٌرة عن طرٌق فتح البطن  ،اما االن فتجرى
اغلب العملٌات من خالل وضع شرٌط دائم مكون من شبكة صناعٌة تحت الجزء االوسط من االحلٌل ٌ .عمل الشرٌط
كدعامة لالحلٌل حٌن العطس أو السعال أو اجراء التمارٌن الرٌاضٌة  .تجرى هذه العملٌات بواسطة شق صغٌر فً
المهبل و ٌثبت الشرٌط بعدة طرق:
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شرٌط خلف عظمة العانةٌ :تم تمرٌر هذا الشرٌط من فتحة صغٌرة فً المهبل تحت االحلٌل و تمر خلف عظمة العانة ،
لٌخرج من فتحتٌن صغٌرتٌن اعلى عظمة العانة .
صورة الشرٌط من خلف عظمة العانة

شرٌط ثقب السدادةٌ :تم تمرٌر الشرٌط من تحت االحلٌل لٌخرج من خالل فتحتٌن صغٌرتٌن فً ثقب السدادة من منطقة
المحشم (منطقة التقاء أعلى الفخذ و منطقة العانة).
صورة الشرٌط من خالل ثقب السدادة

الشرٌط ذو الشق الواحد :تثبٌت شرٌط شبكً صغٌر تحت االحلٌل باألنسجة المحٌطة له  ،و هذه العملٌات غٌر معروفة
النتائج حتى اآلن لحداثتها .
ما ٌقارب  81الى  %91من النساء ٌشفى أو ٌتحسن لدٌهن سلس البول الجهدي بعد اجراء هذه العملٌات  ،ما عدا
عملٌات الشق الواحد  ،فال تزال حدٌثة و تحتاج الى بعض الوقت لمعرفة فاعلٌتها  .ان هذه العملٌات التستخدم لعالج
سلس البول االستعجالً (االلحاحً) أو المثانة النشطة (العصبٌة)  ،و على الرغم من ذلك فأن هناك  %51من حاالت
المثانة النشطة قد تجد تحسنا فً االعراض بعد اجراء هذه العملٌات  ،و لكن فً  %5من الحاالت قد تزداد الحالة سوءٵ.
ان أغلب النساء سوف ٌتماثلن للشفاء خالل  2الى  4اسابٌع  .بعض النساء ستعانً من بعض األلم فً منطقة المحشم
(منطقة التقاء الفخذ بالعانة) لعدة أسابٌع  .و من المتوقع نزول بعض الدم المهبلً لمدة  7الى  11أٌام .
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عملٌة برش (عملٌة رفع المثانة):
كانت هذه العملٌة فً السابق هً العملٌة الرئٌسٌة لعالج سلس البول الجهدي  ،وهً تجرى عن طرٌق فتح  11الى 12
سم اسفل البطن  ،أو عن طرٌق المنظار  .و ٌتم وضع غرز داخلٌة دائمة النسجة المهبل حول االحلٌل و تثبٌت هذه
الغرز بعظم العانة  ،لدعم االحلٌل و عنق المثانة و منع تسرب البول  .و هذه العملٌة لها نسبة نجاح مماثلة لعملٌات
األشرطة الشبكٌة تحت االحلٌل  ،كما اثبتت الدراسات طوٌلة المدى  ،و من الممكن اجراء هذه العملٌة عن طرٌق
المنظار  ،و بنسبة نجاح مماثلة لعملٌة فنح البطن  ،عندما تجرى من قبل جراح ماهر .
المواد المضخمة
هذه عبارة عن مواد كٌمٌائٌة تحقن فً العضلة الحابسة لالحلٌل لزٌادة حجمها  ،و هً تعمل عن طرٌق اغالق الصمام
الداخلً و تضٌٌق االحلٌل  .و هناك الكثٌر من المواد ٌمكن استخدامها مثل الكوالجٌن أو مواد دهنٌة أو مواد أخرى  .و
توضع هذه المواد عن طرٌق الحقن باستخدام حقنة من خالل الجلد بجانب االحلٌل او من خالل االحلٌل  .قد ٌتطلب
التخدٌر العام أو الموضعً  .و العملٌة تتطلب عادة مدة بسٌطة  .قد تشعر المرٌضة ببعض الحرقة أو الوخز فً مجرى
البول مبدئٌا  .ان استعمال هذه المواد قد ٌكون فعاال فً بعض الحاالت و لكن فعالٌتها عادة اقل من فعالٌة شرٌط وسط
االحلٌل  .و قد ٌتحتم اعادة الحقن فً بعض الحاالت  .المضاعفات المصاحبة لهذه الطرٌقة تختلف حسب نوع المادة
المستخدمة  ،و علٌك مناقشة هذا األمر مع طبٌبك .


إخالء للمسؤولٌة :
المعلومات الواردة فً هذا الكتٌب تهدف إلى االستخدام فً األغراض التعلٌمٌة فقط  .و ال ٌعتزم استخدامها
لتشخٌص أو عالج أي حالة طبٌة محددة  ،حٌث ٌنبغً أن ٌتم عن طرٌق طبٌب مؤهل أو مختص بالرعاٌة
الصحٌة

الجمعيت العالميت للمسالك البىليت النسائيت

الترجمت  :د .سميرة البصري  ،د .فاطمت نىر ولي  ،د .أحمد البدر
3122
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